
 У циљу како би помогли родитељима и њиховим школарцима,  

састављена је листа корисних сајтова и линкова помоћу којих лакше 

могу употпунити време проведено код куће: 

 

 

Оно што је свакако већ познато: 

https://www.eucionica.rs/structure  где можете 

пронаћи дигиталне уџбенике којима деца приступају 

врло лако, могу да понављају научено и да на 

занимљив начин усвајају ново градиво. 

 

Љубитељи  новијег система учења могу да посете 

страницу : https://www.facebook.com/NTC-sistem-

u%C4%8Denja-524117360943918 где креативни тим стручњака задаје задатке и 

oрганизује такмичење. 

 

На сајту позоришта младих: 

https://www.pozoristemladih.co.rs/arhiva-

vesti/item/333-predstave-za-nasu-najmladju-publiku-

dostupne-preko-sajta-pozorista-mladih можете пронаћи 

представе које нисте успели да погледате, а сада Вам 

се указује прилика да то урадите од куће. Исто тако, 

постоје представе и на сајту луткарског позоришта: 

http://www.pinokio.rs/  као и на сајту  www.beogradzadecu.com/pozoriste-od-kuce/  

 

Музеји нам пружају прилику да завиримо у њих из 

"сопствене фотеље": 

http://www.narodnimuzej.rs/virtuelnimuzej/ 

www.beogradzadecu.com/posetite-muzej-virtuelne-

ture/     
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За оне који желе да прошире своју библиотеку 

и пронађу нешто ново, било да читају сами 

или да им читају родитељи: 

http://www.malabiblioteka.net/odeljenja.php?ca

tegory=Pri%C4%8De   

Ту су и звучне књиге за децу која воле да се 

удобно сместе док слушају авантуре: 

https://www.zrbiblio.rs/index.php/sr-YU/zvucne-

knjige?fbclid=IwAR29nzCpfroo4W_Z4VHDVGyjlZ8RrHtt5Laa1UKSHzN9LIn2383Q-2P5H18 

 

Неки од сајтова нам нуде и могућност да 

истражујемо и да завиримо у свемир:  

https://www.solarsystemscope.com/ 

 

Истраживања свемира за децу 

омогућила је и NASA преко свог сајта: 

https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html 

 

Вежбање градива на другачији начин пружа сајт: https://www.shtreber.com/ 
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На сајту National Geographic- за 

децу можете пронаћи идеје за 

експерименте: 

https://kids.nationalgeographic.c

om/explore/science/science-lab/ 

, истраживати животиње 

широм света:  

https://kids.nationalgeographic.c

om/animals/ , одгледати 

мноштво видеа са смешним 

животињама 

https://kids.nationalgeographic.c

om/videos/amazing-animals/ 

или пак одиграти неку занимљиву игрицу на њиховом сајту.  

 

Кул математичке игре можете пронаћи на: https://www.coolmath4kids.com/ 

 

Сајт: www.Gonoodle.com је савршен ако желите мало да се покренете испред екрана 
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На сајту https://wordwall.net/sr можете пронаћи занимљиве игрице за различите 

узрасте кроз које се вежба знање и рачунање. 
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